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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA REVISÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS – 2º COLOCADO 

 

Data 15/05/2020 Horário início: 10h00min 

Licitação /Modalidade 
TOMADA DE PREÇO 

PROCESSO 

Nº 06/2020 

Nº 21/2020 

 

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, CORTE RASO E REMOÇÃO DE RAÍZES 

DOS LOTES 01 E 02 DA QUADRA 77 E LOTES 01 E 02 DA QUADRA 88, PERTENCENTES À ESCOLA MUNICIPAL CLAITON 

ALMIR HERMES, NESTE MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. 

 

No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de 

Licitação, conforme Decreto Municipal nº 4064/2019, afim de deliberar sobre atos de prazos da 1º (primeira) colocada 

vencedora do processo licitação conforme ata de sessão pública do dia 19/03/2020, que tinha como prazo final de recurso a 

data de 27/03/2020, e prazo de 20 dias úteis, até a data de 20/04/2020 para apresentação do Visto do CREA-SC,  tendo em 

vista que empresa é do Estado do Paraná. Na data de 30/03/2020 foi enviado e-mail para empresa DUMA 

EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, e-mail esse indicado em sua proposta: dumaempreendimentos@yahoo.com.br, onde 

notificava novamente a empresa quanto a apresentação do Visto do CREA/SC, tendo em vista o prazo de recurso findo. Em 

16/04/2020, o representante da empresa vencedora, Sr. Deoclecio Duarte, encaminhou um e-mail ao Setor de Licitações 

solicitando a dilatação do prazo até 30/04/2020, com a justificativa de que o CREA/SC estaria atendendo apenas de modo 

remoto, tendo em vista a pandemia do COVID-19 e que tal serviço é realizado apenas de modo presencial. Foi baixado 

diligência, consultado o site do CREA/SC e confirmado as informações, considerando que o CREA/SC estava sem expediente 

até o dia 21/04/2020 conforme Portaria nº 73/2020, foi concedido o prazo solicitado, até dia 30/04/2020 para entrega do 

visto. No dia 28/04/2020 às 16h34m a empresa encaminhou por e-mail a Certidão com visto do CREA/SC, que encontra-se 

publicada no site oficial do município. Passando à fase de homologação do processo, em consulta às certidões da empresa, foi 

verificado que a Certidão de Débitos Trabalhistas estava positiva. Sendo assim, foi enviado um e-mail notificando a empresa e 

abrindo o prazo de 5 (cinco) dias úteis, até o dia 07/05/2020, para apresentação de nova certidão, conforme item 2.5.3. do 

Edital, tendo em vista que a empresa se enquadra na Lei Complementar nº 123/2006. Na data de 07/05/2020, a empresa 

encaminhou um e-mail ao Setor de Licitações solicitando a prorrogação do prazo de apresentação da CNDT por mais 5 dias 

úteis, de acordo com o item 2.5.3.1 do Edital, onde diz que a Administração poderá prorrogar o prazo por igual período, com 

as seguintes razões: A) em virtude da pandemia do COVID-19 a Justiça do Trabalho está com suas atividades restritas ao 

atendimento remoto, conforme Portaria nº 7 do TRT 9ª e Ato Conjunto TST.GP.GVP.CGJT nº 173/2020, e B) A certidão 

positiva é em virtude do processo nº 0000082-73.2017.5.09.0094 em trâmite na Justiça do Trabalho na jurisdição da sede da 

empresa, e que em 05/05/2020 a empresa peticionou pedido de URGÊNCIA, com concessão de liminar afim da obtenção da 

referida certidão, pois não poderiam ser penalizados em função de um caso de força maior que atinge o mundo todo e a sua 

solução não depende de ação por parte da empresa. Foi concedido por e-mail, excepcionalmente a prorrogação do prazo 

conforme requerido, até o dia 14/05/2020, considerando a Portaria nº 07 do TRT 9ª e o Ato Conjunto TST.GP.GVP.CGJT nº 

173, que dispõem sobre o trabalho por meio remoto. Ambos os e-mails se encontram publicados no site oficial do município. 

Findo o prazo em 14/05/2020, momento pelo qual o Setor de Licitações não recebeu nenhum documento ou protocolo entrou 

em contato com empresa em busca de saber o que havia acontecido através do telefone (49) 3644-0951, onde o 

representante informou que não conseguiria encaminhar a CNDT. Portanto por estes motivos, a CPL em concordância com a 

Lei Complementar nº 123/2006, art. 43, §2º, onde assegura que a não-regularização da documentação no prazo 

previsto, implica na decadência do direito à contratação, sendo facultado a Administração convocar os licitantes 
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remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação, decide por chamar a 2ª 

(segunda) colocada, declarando vencedora a empresa ACC TRANSPORTES, TERAPLANAGEM E LOCAÇÃO LTDA, com o valor 

de R$ 41.363,58 (quarenta e um mil trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos). A sessão foi suspensa 

pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão, procedeu-se a leitura da mesma, que foi achada 

conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes. 

 

 

 

FERNANDA CRISTINA ROSA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
 

KARINA JUSSARA DOS SANTOS 
MEMBRO 

NICOLE FALIGURSKI FERREIRA DA SILVA 
MEMBRO 

 

JULIANA PEREIRA 
MEMBRO 

 
 


